ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS I BIBLIOTEQUES
Escola Municipal Pau Vila

Tallers família-escola: activitats de les famílies a
l’aula tota la setmana. Publicació al web de la
revista digital de l’escola, amb participació de tots
els cursos. Divendres 17 a la tarda, berenar
solidari.

Escola Lluís Piquer

Durant la setmana:
Infantil: gimcana i berenar familiar.
Cicle inicial: projecte de pati amb col·laboració de
les famílies per construir noves propostes de joc.
Berenar i inauguració del pati amb les famílies.
Cicle mitjà: excursió amb famílies.
Cicle Superior: recollida de deixalles a la vora del
riu Tenes, separant-les per reciclar, dins del
projecte de l’àrea d’anglès (Projecte GEP).

Escola Pompeu Fabra

Dilluns 13, Fem ambients a educació infantil amb la
participació de les famílies.
Dimarts 14, Fem jocs a cicle mitjà amb la participació de les famílies.
Dimecres 15, Fem esport! a cicle superior i famílies.
Dijous 16, Fem ambients i experimentem tots junts! a
cicle inicial i famílies.
Divendres 17, Caminada i esmorzar familiar a
Gallecs! (matí).

Escola Vila Parietes

Infantil: Jocs tradicionals al pati (15-16.30 h). P3:
dia 17 - P4: dia 14 i P5: dia 16.
Cicles inicial i mitjà: Jocs de taula (15-16.30 h) 1r
i 2n: dia 17 - 3r: dia 16 i 4t: dia 15.
Cicle superior: Manualitats (15-16.30 h) 5è: dia
17 - 6è: dia 15.
Entre tots farem un mosaic familiar!

Escola ACESCO

Dimarts 14 ESO: Coixins del cor. (de 15 a 17 h).
Dimecres 15, de 15 a 17 h: Infantil: Berenar al parc
del Sot d’en Barriques. Cicle inicial: Gimcana al pati de
l’escola. Cicle mitjà: Pintura amb aquarel·les al parc
de Cal Jardiner. Cicle superior: Caminada familiar per
la Torre de Malla.

Secció d’Institut La Sínia

Dimarts 14, exposició dels treballs de recerca de 4t
d’ESO. Sala Cooperativa de 16.30 a 19 h.
Dimecres 15 i dijous 16: Com treballem a la Sínia
Visites guiades per a familiars d’alumnes, d’11.15 a
13.15 h.
Dimarts 30: ‘Violència de gènere en la població adolescent: parlem-ne’ a càrrec de Leonor M. Cantera, Dra.
en psicologia i psicologia social. 19 h, biblioteca de
l‘institut. Organització: AFA de l’Institut La Sínia.

Escola Ntra. Sra. Montserrat

Del 13 al 17 de maig:
Infantil: contacontes, berenar i manualitat familiar.
Primària: gimcana familiar + berenar, projecció d’una
pel·lícula i manualitat familiar.
Secundària: 1r ESO jocs d’ahir i d’avui amb els avis.
2n ESO Escape room amb els pares. 3r ESO taller de
noves tecnologies amb els avis. 4t ESO I tu balles?
Taller de ball de l’alumnat amb la família.
GENERAL: torneig d’inauguració del camp de gespa
per a les famílies (dia 19), masterclass de zumba (dia
14), cardio familiar (dia 16), caminada, passejada en
bicicleta i dinar de germanor (dia 19).

Escola Bressol La Cuna

Durant tota la setmana, escola oberta a les famílies
que vulguin compartir una proposta amb els infants
(explicar un conte, tocar un instrument, etc). Taller
d’estampació de samarretes (dia 17).
Inici d’un nou projecte d’espai de lectura en família a
l’escola.

Escola Bressol El Cirerer

Durant tota la setmana, tallers i activitats amb
famílies a la classe dels seus fills/es.
Divendres 17, contacontes a càrrec de Mon Mas.

Escola Bressol El Gargot

Durant tota la setmana, activitats amb la participació
de les famílies: passejada al mercat amb els avis,
presentació dels oficis de les famílies, proposta
musical, tallers proposats per i amb les famílies i
proposta interactiva: ‘El Gargot per a mi és... ‘.

Escola Municipal de Música

Dimarts, 14, 17.30 h, al parc la Linera, concert de
primavera amb l’alumnat d’iniciació musical, amb
Un món ple d’amics Dijous 16, 20 h, a l’auditori
de l’Escola, concert de música.

Escola de la Natura

Divendres 17, a l’Escola de la Natura, 17.30 h,
taller de natura en família: identificació
d’empremtes, senyals i rastres de la fauna de
l’entorn. Preu: 2€ participants de Parets / 4€ participants
d’altres municipis. Reserves a: escolanatura.parets.cat/
inscripcions.php

Biblioteca Can Butjosa

Dijous 16, 18 h, Hora del conte especial Setmana de la
Família.
Dissabte 18, a les 11 h, Dissabte en família: contes i
cançons de família a càrrec de Caro Von Arend.
Tota la setmana: exposició de llibres sobre la família.

Biblioteca Can Rajoler

Tot el mes, exposició de llibres relacionats amb les
famílies.
Dimarts 14, 18 h, Hora del conte: Familium, a càrrec de
Carme Brugarola.

PROGRAMA
Dimarts 14

12

A l’Escola Lluís Piquer, 19 h, xerrada ‘Posar
límits, negociar amb els fills’’ a càrrec de Carles
Folia, mestre i coach. Servei de cangur: cal reservar a
xef.educacio.parets@gmail.com abans del 10 de maig.
Organització: AMPA Lluís Piquer i XEF

Dimecres 15

SETMANA

A l’escola bressol El Gargot, 15.15 h, xerrada
sobre les rebequeries a càrrec de CDIAP.

Diumenge 19

DE LA

D’11 a 14 h, al parc la Linera,

FESTA DE CLOENDA DE LA
12a SETMANA DE LA FAMÍLIA:

FAMÍLIA

Tallers de manualitats
organitzats per la CAMPA de Parets
Tallers d’art amb sorra i maraques, castell de sorra de
colors, carpa espai bebès, jocs en grup, màquina de
crispetes.
12 h taller de biodansa en família: joc i expressió en
moviment a càrre de Montse Grau i Elena Lázaro.
Dinar pícnic (porta el dinar i una manta i queda’t a
dinar a la Linera).

Diumenge 19
A les 19.30 h, al Teatre Can Rajoler, teatre: Lapònia.
Un debat sobre la veritat i la mentida, les tradicions i
els valors familiars. Adreçat a persones adultes.

Dimecres 22
A l’escola bressol El Cirerer, 15.15 h, xerrada
sobre les rebequeries a càrrec de CDIAP.

A l’escola bressol La Cuna, 15.15 h, xerrada sobre
les rebequeries a càrrec de CDIAP.
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